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1997

1996
2004

2

بدأ الجهاز بممارسة 
اختصاصاته ومباشرة 

أعماله منذ صدور 
المرسوم رقم 8 لسنة 

1996 بتعيين معالي 
محمد داغر درويش المرر 

كأول رئيس للجهاز. 

في أبريل 1997 تم تعديل 
قانون الجهاز ليصبح 

مختصًا بالرقابة 
الالحقة دون الرقابة 

السابقة وذلك تعزيزًا 
الستقالليته 

وفي يوليو 2004 
صدر القانون رقم 

6 لسنة 2004 والذي 
أعطى اختصاصات 
وصالحيات أوسع 

لرقابة الجهاز.

تاريخ الجهاز
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2017

20082020

في ديسمبر 2008، صدر القانون 
رقم 14 لسنة 2008 الذي غّير دور 

الجهاز من الرقابة المالية إلى 
التدقيق الحكومي وأضاف هدفًا 

جديدًا للجهاز وهو االرتقاء بمبادئ 
المساءلة )المحاسبة( والشفافية، 

كما تم بموجبه تعديل مسمى 
الجهاز من “جهاز الرقابة المالية” 

إلى “جهاز أبوظبي للمحاسبة”. 

ومن ثم تم تعيين معالي رياض 
عبد الرحمن المبارك رئيسًا لجهاز 

أبوظبي للمحاسبة بموجب 
المرسوم األميري رقم )10( لسنة 
2008 الصادر في 31 ديسمبر 2008.

في فبراير 2017، أصدر صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة حفظه هللا 

بصفته حاكما إلمارة أبوظبي 
مرسوما أميريا بتعيين معالي 

حمد الحر السويدي رئيسا 
لجهاز أبوظبي للمحاسبة.

في مارس 2020، أصدر 
صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة حفظه 

هللا بصفته حاكما 
إلمارة أبوظبي مرسوما 

أميريا بتعيين معالي 
حميد عبيد أبوشبص 

رئيسا لجهاز أبوظبي 
للمحاسبة.
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قام الجهاز بمراجعة هيكله التنظيمي ونموذجه التشغيلي للوفاء بمسؤولياته 
بشكل أفضل ولتحقيق أهدافه بكفاءة وبجودة أعلى

قــام الجهــاز فــي أواخــر عــام 2019 بتنفيــذ مبــادرات جديــدة متعلقــة بهيكلــة الجهــاز وفقــا للقطاعــات، 
والتطويــر بالثقافــة المؤسســية مــن أجــل المواءمــة بشــكل أفضــل مــع األهــداف االســتراتيجية لحكومــة 

أبوظبــي

الرئيس

نائب الرئيس
مكتب الرئيس

التدقيق الداخلي
إدارة الشؤون القانونية

إدارة االستراتيجية واألداء

مجموعة التدقيق مجموعة الخدمات المساندة

2.1 الهيكل التنظيمي

2.2 موظفي الجهاز
يضــم  حيــث  مــوارده،  اهــم  هــم  الجهــاز  موظفــي  إن 
مــن  عاليــة  وكفــاءات  خبــرات  ذوي  مهنييــن  الجهــاز 
ثقافــات متعــددة توحدهــم رؤيــة ورســالة وقيــم الجهــاز.  

يســعى الجهــاز لتطويــر وجــذب مواطنــي الدولــة لمهنــة 
مســارات  وضــع  خــالل  مــن  والتدقيــق  المحاســبة 
موظفيــه  لجميــع  تطويــر  وخطــط  محــددة  وظيفيــة 

كافــة  ويعــزي  الواحــد  الفريــق  بــروح  العمــل  ويدعــم 
نمــوذج  الجهــاز  موظفــي  يمثــل  ذلــك.  إلــى  نجاحاتــه 

واالســتقاللية. والنزاهــة،  المهنيــة،  فــي  بــه  يحتــذى 
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يؤدي موظفو الجهاز اليمين التالي أمام معالي رئيس 
من   )9( للمادة  وفقًا  بالعمل  التحاقهم  عند  الجهاز 

قانون إنشاء الجهاز:

مخلصًا  أكون  أن  العظيم  بالّله  أقسم 
للحاكـم وللبـــالد، وأن احتــــرم الدستـــــور 
والقانون وأن أعمل على صيانة األموال 
وصدق  بأمانة  عملي  أؤدي  وأن  العامة 

وأن أحافظ على سرية األعمال.
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األهداف  3.1
االختصاصات  3.2

3.0 األهداف واالختصاصات
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يحدد القانون رقم 14 لسنة 2008 أهداف واختصاصات الجهاز 
على النحو التالي: 

3.1 األهداف

3.2 االختصاصات

األهداف3
واالختصاصات

التحقــق مــن أن إدارة وتحصيــل وصــرف   >
بكفــاءة  تتــم  العامــة  والمــوارد  األمــوال 

واقتصاديــة.  وفعاليــة 

الماليــة  التقاريــر  صحــة  مــن  التحقــق   >
بالقوانيــن  الخاضعــة  الجهــات  والتــزام 
الحوكمــة.  وقواعــد  واللوائــح  واألنظمــة 

االرتقــاء بمبــادئ المحاســبة والشــفافية   >
فــي الجهــات الخاضعــة.

الموحــدة  الماليــة  التقاريــر  تدقيــق   >
للجهــات  الماليــة  والتقاريــر  للحكومــة 
الماليــة  التقاريــر  وفحــص  الخاضعــة، 

الخاضعــة.  للجهــات 

خــالل  مــن  والمخاطــر  األداء  مراجعــة   >
واقتصاديــة  وفعاليــة  كفــاءة  فحــص 
ــة للجهــات  األنشــطة التشــغيلية والمالي

لخاضعــة.  ا

الخاضعــة  الجهــات  التــزام  مــن  التأكــد   >
وقواعــد  واللوائــح  واألنظمــة  بالقوانيــن 

لحوكمــة.  ا

إلــى  المحالــة  البالغــات  فــي  التحقيــق   >
لــه  الجهــاز أو المخالفــات التــي تتكشــف 
خــالل أعمالــه، وفحــص تلــك التــي تقــوم 

فيهــا.  بالتحقيــق  الخاضعــة  الجهــات 

التوصيــات  ورفــع  المشــورة  تقديــم   >
والقيــام بأيــة إجــراءات أو خدمــات أخــرى 

للجهــات الخاضعــة، يــرى رئيــس الجهــاز 
ومالئمــة.  مناســبة  أنهــا 

الجامعــات  خريجــي  وتأهيــل  تدريــب   >
الدولــة.   مواطنــي  مــن  والمعاهــد 

واإلرشــادات  واللوائــح  األنظمــة  إصــدار   >
أداء  مــن  الجهــاز  تمكــن  التــي  والمعاييــر 
الرئيــس. مــن  بقــرار  ومســؤولياته  مهامــه 

القيــام بأيــة مهــام أو مســؤوليات أخــرى   >
العهــد.  ولــي  يراهــا 
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الرؤية - الرسالة - القيم  4.1
الركائز  االستراتيجية  4.2

الحوكمة  4.3

4.0 اإلطار االستراتيجي
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4.2 الركائز االستراتيجية
قام الجهاز بوضع استراتيجية تمكنه من 

أداء المهام الموكلة إليه والتأكد من أن 
الخدمات التي يقدمها تدعم الحكومة 

وعملية صنع القرار. 

حدد الجهاز في استراتيجيته أربع ركائز استراتيجية كما هو مبين 
في الشكل التالي: 

4.1 الرؤية - الرسالة - القيم

4
ركائز

6
أهداف

16
برنامج

الرسالة
“تعزيز المساءلة والشفافية 

من خالل تقديم تأكيدات 
وخدمات استشارية موضوعية”

الرؤية
“التميز في حماية المال 

العام”

االطار4
االستراتيجي

القيم
االستقاللية

النزاهة
المهنية

البرامجاألهدافالركائز

 بيانات مالية
دقيقة وشفافة

 تقديم رأي موضوعي حول
 البيانات المالية والتقارير

 الصادرة عن الجهات
 الخاضعة وتقديم تأكيدات

 بأن إجراءات المدققين
 الخارجيين واألحكام المهنية

.خالية من تأثير اإلدارة

ر لكافة الجهات الحكومية1 تقرير الفحص الخاص المطوَّ

 تدقيق الجهاز على البيانات المالية للدوائر الحكومية2
والجهات الحكومية األخرى

3

 إصدار الجهاز تعليماته إلى جميع المدققين الخارجيين
 باختبار نظم الرقابة الداخلية والتحقق من مدى االلتزام

 بجميع القوانين واللوائح المعمول بها وذات الصلة
 بالقوائم المالية

جهاز أبوظبي للمحاسبة
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البرامجاألهدافالركائز

 األداء وااللتزام
 بالقوانين

والتشريعات

 التحقق من التزام الجهات
 الخاضعة بالقوانين

والتشريعات
 استحداث “مراجعة االلتزام” لتقييم مدى التزام4

الجهات الخاضعة بالقوانين واألنظمة واللوائح

 تقديم تأكيدات حول
 مستوى التقدم الحكومي

 في تحقيق أهداف خطة
 أبوظبي وتقديم المشورة

لتحسين األداء

 استحداث خدمة لتقييم مستوى تقدم الجهات5
الخاضعة في تحقيق أهداف خطة أبوظبي

6
 تحديث مراجعة الخدمات والنواتج الحالية لتصبح

 مراجعة األداء ومواءمتها مع المحصالت الحكومية
وخطط وسياسات اإلمارة إن وجدت

7
 توسيع نطاق مهام مراجعة المشاريع الرأسمالية،

 ليشمل تقييم المشاريع خالل مرحلة التخطيط وإعداد
دراسات الجدوى

8
 إجراء مراجعة موحدة لألداء وااللتزام، لتقديم التأكيدات

 حول االستثمارات الحكومية في الشركات المملوكة
من قبل الحكومة

 النزاهة
والمساءلة

 التأكد من وجود إطار على
 مستوى الحكومة، يتم من

 خالله اإلبالغ عن المخالفات
 المالية واإلدارية وإدارتها،

 وإطالع القيادة على نشاط
.مكافحة الفساد

إنشاء وإدارة النظام اإللكتروني الخاص بإدارة البالغات9

 إجراء مهام فحص موحدة للبالغات المحالة إلى الجهاز10
والمخالفات التي تتكشف له

 إجراء المراجعات الالزمة للتحقق من وجود أنظمة11
حوكمة فعالة لمجموعة مختارة من الجهات الخاضعة

 تعزيز ثقافة أخالقية عالية
 في القطاع العام، من خالل
 نشر الوعي، وإصدار المبادئ
 التوجيهية، وعقد وتسهيل

 عقد الدورات التدريبية
 وغيرها من المنصات

 اإللكترونية التي تتيح تبادل
 المعرفة بين الجهات

.الحكومية

12
 إصدار اإلرشادات والنشرات ذات الصلة وتسهيل

 عقد الدورات التدريبية ونشر الوعي حول مخاطر عدم
اإللتزام

 إجراء تحليالت وقائية وكاشفة وتنبئية لمختلف جوانب13
البالغات والمخالفات

14
 إجراء مسوحات دورية في مختلف أرجاء الحكومة

 لقياس مستوى وعي موظفي الحكومة بشأن
المخالفات المالية واإلدارية واالحتيال

المعرفة الفنية
 تطوير القدرات الفنية

 واإلدارية لموطني دولة
 اإلمارات العربية المتحدة

في مجال التدقيق

إنشاء أكاديمية أداء والنهوض بها15

16
 دعم المهنيين العاملين في الجهات الخاضعة

 المختصين بالشؤون المالية والتدقيق وااللتزام
 بالدورات التدريبية الفنية التي ينظمها الجهاز
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اتباعه  خالل  من  عليها  والحفاظ  المصلحة  ذوي  ثقة  كسب  إلى  الجهاز  يهدف 
أفضل معايير المحاسبة والشفافية. يصدر الجهاز تقريره السنوي تبعا لذلك، 
واألسس  العامة  والضوابط  المبادئ  من  مجموعة  الجهاز  يطبق  وبالتالي 

واإلجراءات المثلى التي تندرج تحت المكونات الرئيسية التالية للحوكمة: 

4.3 الحوكمة

القيادة
يعتمــد الجهــاز علــى مبــدأ الشــفافية فــي كافــة تعامالتــه 
ويحــرص رئيــس الجهــاز مــن خــالل عــدة قنواتمباشــرة 
الجهــاز  اســتراتيجية  توضيــح  علــى  مباشــرة  وغيــر 
التوجــه  فهــم  وتعزيــز  بــه،  العامليــن  لكافــة  العامــة 
االســتراتيجي وأولويــات العمــل لجهــاز، باإلضافــة إلــى 
الخطــة الســنوية للجهــاز وأدائــه.  ويتــم خــالل االجتمــاع 
الســنوي الخــاص بالجهــاز واالجتماعــات الدوريــة مــع 
الفريــق اإلداري طــرح المواضيــع ذات األهميــة والتحقــق 
مــن أن ســير العمــل يتماشــى مــع الخطــة الســنوية 
للجهــاز وباإلتســاق مــع الرؤيــة واالســتراتيجية الشــاملة 

لحكومــة أبوظبــي. 

المؤسسية
علــى  للجهــاز  االســتراتيجي  التخطيــط  إطــار  يعتمــد 
أولوياتــه االســتراتيجية ومنهجيــات العمــل المختلفــة 
وفقــًا  وذلــك  يقدمهــا،   التــي  والخدمــات  للبرامــج 
ألفضــل الممارســات العالميــة. تتــم مراجعــة وتحديــث 
بصــورة  والمنهجيــات  االســتراتيجية  االولويــات  هــذه 
للمســتجدات  ومالئمتهــم  صحتهــم  لضمــان  دوريــة 

الخضعــة. والجهــات  اإلمــارة  واحتياجــات 

إدارة األداء 
أهــداف  ســتة  مقابــل  أداءه  بقيــاس  الجهــاز  يقــوم 
اســتراتيجية والمحــددة باســتراتيجية الجهــاز التــي تــم 
مراجعتهــا فــي 2019. يتــم تقســيم هــذه المقاييــس إلــى 

فئتيــن: 

مقاييــس التأثيــر والتــي تقيــس تأثيــر برامــج وخدمــات   >
كمــا  الخاضعــة.  والجهــات  الحكومــة  علــى  الجهــاز 
تتضمــن هــذه الفئــة مســاهمة الجهــاز فــي الجهــود 
المالــي  التدقيــق  مجــال  فــي  التقــدم  لدعــم  الدوليــة 
ومراجعــة األداء وااللتــزام والمحاســبة.  توفــر هــذه 
المقاييــس مؤشــر مــا إذا كان الجهــاز يحقــق أهدافــه 

االســتراتيجية. 

المقاييــس التشــغيلية والتــي تقيــس قــدرة الجهــاز   >
والمســاندة  الفنيــة  بأنشــطته  االضطــالع  علــى 
بطريقــة فعالــة واقتصاديــة.  يتــم قيــاس المؤشــرات 
الجهــاز  رئيــس  قبــل  مــن  ومراقبتهــا  التشــغيلية 
المناســبة.  الحوكمــة  لجــان  فــي  التنفيذيــة  واإلدارة 

وضروريــة  أساســية  وســيلة  التواصــل  الجهــاز  يعــد 
ــق الشــفافية مــع األطــراف ذات  ــه ولتحقي لقيــاس أدائ

المصلحــة. 

الرقابة الداخلية
يقــوم الجهــاز ســنويًا بمراجعــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة 
لديــه للتأكــد مــن ســالمتها وفعاليتهــا، باإلضافــة إلــى 
للتأكــد مــن أن عملياتــه  الصلــة  المخاطــر ذات  تقييــم 
تتــم وفقــا ألفضــل الممارســات والقوانيــن والقواعــد 
خــالل  مــن  ذلــك  ويتــم  بهــا،  المعمــول  واألنظمــة 

الرقابيــة.  أنشــتطه 

كمــا يتبــع الجهــاز قواعــد للســلوك المهنــي تحافــظ على 
أن  مــن  للتأكــد  المهنــي  العمــل والســلوك  اخالقيــات 
جميــع موظفيــه علــى درايــة والتــزام بقواعــد وأخالقيــات 
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ــزام  ــد ضابــط الت ــم تحدي ــى ذلــك، ت ــة، باإلضافــة إل المهن
المعاييــر  وبأعلــى  بالنزاهــة  الجهــاز  التــزام  مــن  للتأكــد 

ــب أنشــطته. ــب مــن جوان ــة فــي كل جان المهني

التدقيق الخارجي
عــن  للجهــاز  الماليــة  البيانــات  وتدقيــق  مراجعــة  يتــم 
إعــادة  تــم  خارجــي مســتقل.  طريــق مدقــق حســابات 
تعييــن شــركة جرانــت ثورنتــون وفقــًا لقواعــد تعييــن 
مدققــي الحســابات الصــادرة عــن الجهــاز للقيــام بهــذه 
لقــاء  درهــم   93,000 بلغــت  أتعــاب  مقابــل  المهمــة 
الخدمــات المتعلقــة بمراجعــة وتدقيــق البيانــات المالية 
المرحليــة والســنوية لعــام 2019.  كمــا تــم التعاقــد مــع 
مدقــق الحســابات، مقابــل أتعــاب قدرهــا 86,000 درهــم 
للتأكــد مــن فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة وفًقــا إلطــار 

 .)COSO( لجنــة المنظمــات الراعيــة للجنــة تريــدواي

أصــدر مدقــق الحســابات الخارجــي رأيــًا غيــر متحفظــًا 
ونظــام   2019 لعــام  للجهــاز  الماليــة  البيانــات  حــول 

بــه. المطبــق  الداخليــة  الرقابــة 

التقارير الخارجية
يقــوم الجهــاز بإعــداد ونشــر هــذا التقريــر الســنوي »تقرير 
ــه  ــه وإنجازات ــم معلومــات عــن أعمال المحاســبة« لتقدي
ومعلومــات أخــرى ضروريــة لتقييــم أدائــه خــالل العــام.  
الحوكمــة  نظــام  عــن  لمحــة  أيضــا  التقريــر  ويتضمــن 

ــي.  بالجهــاز وخطــة العمــل للعــام التال

يقــوم الجهــاز بإعــداد ورفــع تقاريــر إلــى صاحــب الســمو 
ولــي العهــد عــن أعمــال الجهــاز، كمــا يقــوم الجهــاز بأيــة 

مهــام ومســؤوليات أخــرى يراهــا ســموه.
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تصنيف الجهات وفقًا لنوعها   5.1
تصنيف الجهات وفقًا للقطاعات والمجاالت   5.2

5.0 الجهات الخاضعة
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والمجالس  المحلية  الدوائر  الجهاز   لنطاق عمل  الخاضعة  الجهات  تتضمن قائمة 
والهيئات المحلية وما في حكمها والمؤسسات والشركات والمشاريع التي تساهم 
الحكومة فيها بنسبة ال تقل عن %50 والجهات التابعة لتلك المؤسسات والشركات 
تبعًا  أخرى  جهات  على  اختصاصاته  ممارسة  للجهاز  يمكن  بأنه  علمًا  والمشاريع، 

لمعايير أخرى وفقًا لقانون إنشاء الجهاز.

5.1 تصنيف الجهات وفقًا لنوعها 
قام الجهاز بتصنيف الجهات إلى مجموعات بحسب نوعها على النحو اآلتي: 

الجهات الخاضعة5

الدواوين
ديوان ولي العهد1

المجلس االستشاري الوطني2

ديوان الحاكم3

ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين4

ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة5

الشركات الحكومية
دائرة التعليم والمعرفة1

دائرة الصحة2

دائرة الثقافة والسياحة3

دائرة البلديات والنقل4

القيادة العامة لشرطة أبوظبي5

مكتب أبوظبي التنفيذي6

جهاز الشؤون التنفيذية7

دائرة القضاء - أبوظبي8

دائرة تنمية المجتمع9

دائرة اإلسناد الحكومي10

دائرة المالية11

دائرة التنمية االقتصادية12

دائرة الطاقة13
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الجهة الخاضعة

شركة بترول أبوظبي الوطنية1

صندوق أبوظبي للتنمية2

جهاز أبوظبي لالستثمار3

شركة مبادلة لالستثمار4

شركة مجموعة االتحاد للطيران5

شركة أبوظبي للمطارات6

شركة أبوظبي للخدمات الصحية7

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية8

مؤسسة أبوظبي للطاقة9

سوق أبوظبي لألوراق المالية10

شركة أبوظبي للموانئ11

الشركة الوطنية للضمان الصحي12

شركة اإلتحاد للقطارات13

شركة مدن العقارية14

شركة أبوظبي التنموية القابضة15

الشركة القابضة العامة - صناعات16

شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي17

شركة أبوظبي الوطنية للمعارض18

شركة أبوظبي لإلعالم19

شركة قصر االمارات20
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الجهة الخاضعةالمجالالقطاع

ي
وم

حك
 

الشؤون الحكومية

ديوان ولي العهد1

مكتب أبوظبي التنفيذي2

جهاز الشؤون التنفيذية3

هيئة الموارد البشرية - أبوظبي4

دائرة اإلسناد الحكومي5

مجلس أبوظبي الرياضي6

مكتب أبوظبي اإلعالمي7

هيئة أبوظبي الرقمية8

مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة9

مركز اإلحصاء - أبوظبي10

المجلس االستشاري الوطني11

ديوان الحاكم12

ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين13

ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة14

الخدمات
مركز إدارة النفايات - أبوظبي15

دائرة الطاقة16

تنمية المجتمع 
والبيئة

هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية17

هيئة البيئة - أبوظبي18

الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى19

صندوق محمد بن زايد الدولي لحماية األنواع وإثراء الطبيعة20

البنية التحتية

دائرة البلديات والنقل21

بلدية مدينة أبوظبي22

بلدية العين23

هيئة أبوظبي لإلسكان24

بلدية منطقة الظفرة25

شركة أبوظبي للخدمات العامة26

النقل والمواصالت

مركز النقل المتكامل27

هيئة طيران الرئاسة28

صندوق تعويضات أصحاب رخص سيارات األجرة29

ي
ع

م
جت

م

التعليم

دائرة التعليم والمعرفة30

مركز أبوظبي للتعليم والتدريب الفني والمهني31

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا32

معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني33

أكاديمية أبوظبي الحكومية34

كما قام الجهاز بتصنيف الجهات الخاضعة وفقًا للقطاع كما هو موضح في القائمة التالية )غير شاملة على 
الشركات التابعة للمؤسسات العامة والجهات الحكومية(: 

5.2 تصنيف الجهات وفقًا للقطاعات والمجاالت 
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الجهة الخاضعةالمجالالقطاع

ي
ع

م
جت

م

التعليم

معهد التكنولوجيا التطبيقية35
كلية اإلمارات للتطوير التربوي36
جامعة محمد الخامس - أبوظبي37

جامعة باريس السوربون – أبوظبي38

أكاديمية ربدان39

الصحة

مركز أبوظبي للصحة العامة40

دائرة الصحة41

المركز الوطني للتأهيل42

هيئة المنطقة اإلعالمية - أبوظبي43االعالم

األمن والعدالة

دائرة القضاء - أبوظبي44

مركز المتابعة والتحكم45

أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية واألمنية46

القيادة العامة لشرطة أبوظبي47األمن والسالمة

تنمية المجتمع 

هيئة أبوظبي للغة العربية48

هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة49

دائرة تنمية المجتمع50

هيئة أبوظبي للدعم االجتماعي51

هيئة المساهمات المجتمعية - معًا52

مؤسسة الرعاية االجتماعية وشؤون القصر53

دار زايد للرعاية األسرية54

مؤسسة اإلمارات55

مؤسسة التنمية األسرية56

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية57

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية58

مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم59

السياحة والثقافة

دائرة الثقافة والسياحة60

المؤسسة العامة لحديقة الحيوان واألحياء المائية بالعين61

نادي تراث اإلمارات62

دار زايد للثقافة اإلسالمية63

ي
اد

ص
قت

ا

التخطيط 
االقتصادي

مكتب أبوظبي لالستثمار64

دائرة التنمية االقتصادية65

المؤسسة العليا للمناطق االقتصادية المتخصصة66

صندوق خليفة لتطوير المشاريع67

مجلس أبوظبي للتطوير االقتصادي68

المجلس األعلى للبترول69الطاقة

التمويل 
واالستثمار

دائرة المالية70

صندوق معاشات ومكافأت التقاعد إلمارة أبوظبي71

سوق أبوظبي العالمي72
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منهجية عمل الجهاز   6.1

6.0  منهـجيـــة التدقيــــق
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التقرير

التخطيط

يذ
نف

الت
6.1 منهجية عمل الجهاز

تــم تطويــر منهجيــة التدقيــق بجهــاز أبوظبــي للمحاســبة وفقــًا للمعاييــر واإلرشــادات الصادرة عــن اإلتحاد 
الدولــي للمحاســبين،  والمنظمــة الدوليــة لألجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة، وغيرهــا 
مــن المعاييــر المتعــارف عليهــا عالميــًا، ويقــوم الجهــاز بــأداء عمليــات التدقيــق وفقــًا لتلــك المنهجيــات. 

خطوة 1
 فهم نشاط

الجهة

خطوة 2
االعداد للمهمة

خطوة 3
خطة التدقيق

خطوة 4
فهم النظم 

الخاصة باألمور
خطوة 5الهامة

 إعداد إجراءات
التدقيق

خطوة 6
 تنفيذ إجراءات 

التدقيق

خطوة 7
تقييم نتائج 

التدقيق

خطوة 8
 إعداد مسودة

 التقرير

خطوة 9
 إصدار التقرير

النهائي

خطوة 10
 التواصل مع
المسؤولين

منهجية التدقيق6
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يقوم الجهاز بأعمال التدقيق وفقًا لمنهجية موحدة للتدقيق لضمان جودة أعمال 
حيث  المختلفة  وبرامجه  الجهاز  تقارير  على  ينعكس  مما  بها  يقوم  التي  التدقيق 
تتضمن المنهجية ثالث مراحل رئيسية تشمل كل مرحلة منها عدد من الخطوات 

الالزمة إلتمام التدقيق كما هو موضح في الشكل اآلتي:



التقرير
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تقارير التدقيق  7.1
األهداف االستراتيجية  7.2

النزاهة والمحاسبة  7.3
مركز أداء للمعرفة  7.4

المشورة  7.5
األبحاث وتبادل المعرفة  7.6
التمثيل المحلي والدولي  7.7

7.0 إنجازات عام 2019
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7.1 تقارير التدقيق 
الحكومية  القطاعات  كافة  شملت  تقرير   50 الجهاز  أصدر   ،2019 عمل  لخطة  وفقا 

والمؤسسات العامة والشركات الحكومية والشركات التابعة لها.  

مراجعة األداء

تدقيق االمتثال

مراجعة نصف سنوية

التدقيق المتكامل

فحص مالي

إنجازات
2019

طبقا للنتائج

7

65

2
10

27

إنجازات 2019 طبقا للقطاعات

التمويل واالستثمار

التخطيط االقتصادي

الطاقة

الشؤون الحكومية

البنية التحتية

النقل والمواصالت

تنمية المجتمع والبيئة

الخدمات

Healthcare

التعليم

األمن والعدالة

السياحة والثقافة

االعالم

 تنمية المجتمع

10
4

4
3

3

3

2

2

2
2

1

1

6

إنجازات عام 2019

جهاز أبوظبي للمحاسبة
تقرير المحاسبة 2019 30



7.2 األهداف االستراتيجية

7.3 النزاهة والمحاسبة

تنفيذ األهداف االستراتيجية المحدثة للجهاز.  >

وفقــا  للجهــاز  الداخليــة  الهيكلــة  تغيــرات  تنفيــذ   >
الدوليــة  المنظمــة  عــن  الصــادرة  بالتوصيــات 
لألجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة العامــة والمحاســبة 

)اإلنتوســاي(.

الداخليــة  واللوائــح  السياســات  بعــض  تحديــث   >
األهــداف  لتحقيــق  التنفيــذ  حيــز  ووضعهــا 

تدريجــي.  بشــكل  المرجــوة  االســتراتيجية 

إطــالق منصــة فــي الجهــات الخاضعــة وذلــك لتلقــي   >
الماليــة  المخالفــات  بشــبهات  المتعلقــة  البالغــات 

واإلداريــة.

اصــدار تقريــر المحاســبة الســنوي للجهــاز لعــام 2019   >
والتقاريــر الدوريــة ذات الصلــة للمعنييــن.  

إصــدار “نزاهــة”، وهــي مجلــة إلكترونيــة ربــع ســنوية   >
تتضمــن اإلرشــادات، وأفضــل الممارســات، ووجهات 
النظــر حــول األطــر التنظيميــة والتحليــالت والمراجــع 
مــن  والحــد  الفســاد  مكافحــة  بمواضيــع  المعنيــة 

المخالفــات.

ذات  المواضيــع  الخــاص  الفحــص  مهــام  إجــراء   >
األهميــة والبالغــات المحالــة إلــى الجهــاز والمخالفــات 
والتحقيــق بهــا وإصــدار التقاريــر ذات الصلــة لألطــراف 

المعنيــة. 

عــدة  خــالل  مــن  باالحتيــال  الخــاص  الوعــي  تعزيــز   >
مكافحــة  ومؤتمــر  نزاهــة،  مجلــة  تتضمــن  قنــوات 
المشــاركات  إلــى  باإلضافــة   ،)ACFE( االحتيــال 

.)e-maarifa( اإللكترونيــة  بالبوابــة  المســتمر 

أداء  لمركــز  الخارجــي  الــدور  تفعيــل  الجهــاز  واصــل   >
للمعرفــة مــن خــالل إطــالق عــدد مــن برامــج التدريــب 
المهنيــة المتخصصــة والتــي شــملت 24 دورة تدريبية 
لشــهادات مهنيــة اســتفاد منهــا 258 متدرًبــا عبــر 60 

جهــة خاضعــة خــالل عــام 2019.  

واصــل الجهــاز متابعــة “برنامــج تطويــر المدققيــن”   >
اإلماراتييــن  المدققيــن  وتأهيــل  بتدريــب  المتعلــق 
ومســاعدتهم علــى اكتســاب المعرفــة والمهــارات 

الالزمــة لنجاحهــم ودفــع مســيرتهم المهنيــة وتقديــم 
الشــهادات  علــى  للحصــول  التدريبيــة  الــدورات 

المدققيــن.  تطويــر  برنامــج  خــالل  مــن  المهنيــة 

بالجهــاز  للمعرفــة  أداء  مركــز  اعتمــاد  اســتمرار   >
كمــزود تدريــب معتمــد لــدى معهــد القيــادة واإلدارة 
االحتيــال  محققــي  وجمعيــة  المتحــدة  بالمملكــة 

  .)ACFE( المعتمديــن 

7.4 مركز أداء للمعرفة 

24
دورة

258
متدرب

60
جهة
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7.5 المشورة 

7.6 األبحاث وتبادل المعرفة 

7.6 التمثيل المحلي والدولي  

 ”e-maarifa“ اإللكترونيــة”  “البوابــة  قيمــة  تعزيــز   >
للتواصــل وتبــادل المعلومــات وأفضــل الممارســات 
والتــي تجــاوز عــدد أعضائهــا 820 عضــوا مــن موظفــي 

حكومــة أبوظبــي فــي 112 جهــة حكوميــة. 

مــن  لعــدد  التدقيــق  لجــان  فــي عضويــة  المشــاركة   >
الحكوميــة.  الجهــات 

االســتمرار فــي تقديــم المشــورة للجهــات الخاضعــة   >
عنــد الطلــب لتطويــر أداء وحــدات التدقيــق الداخلــي 
نظــام  لمســتخدمي  المســاندة  خدمــات  وتوفيــر 
 93 لـــ   )e-governance portal( الحوكمــة اإللكترونــي

جهــة حكوميــة. 

لتطبيــق  الخاضعــة  للجهــات  المشــورة  تقديــم   >
متطلبــات القــرار رقــم )1( لســنة 2017 الصــادر عــن 

الجهــاز. رئيــس 

المتعلقــة  الفنيــة  العمــل  أوراق  مــن  عــدد  إصــدار   >
بمعالجــة األمــور المحاســبية واســتمرار الجهــاز فــي 
تــرأس “منتــدى أبوظبــي الفنــي لمعاييــر المحاســبة 
المعاييــر  تفســيرات  توحيــد  بهــدف  والتدقيــق” 

لمحاســبية.  ا

إصــدار أوراق بحــث رئيســية وعــدد مــن المقارنــات مــع   >
الممارســات العالميــة والدراســات االســتقصائية. 

العضويــة بمجلــس إدارة ولجنــة التدقيــق للمنتــدى   >
 )IFIAR( المســتقلين  التدقيــق  لمنظمــي  الدولــي 
والمشــاركة فــي اجتماعاتــه الدوريــة )مجلــس اإلدارة 
عمــل  وورش  الســنوي  واالجتمــاع  التدقيــق  ولجنــة 

المنتــدى(.  

العضويــة فــي فريــق عمل ورشــة التفتيــش بالمنتدى   >
 )IFIAR( المســتقلين  التدقيــق  لمنظمــي  الدولــي 
بالتنميــة  المعنيــة  العمــل  فرقــة  فــي  والعضويــة 
  .)IRDAM( التدقيــق  بتســويق  الصلــة  ذات  الدوليــة 

التعــاون مــع جمعيــة محققــي االحتيــال المعتمديــن   >
“مكافحــة  مؤتمــر  فعاليــات  الســتضافة   )ACFE(

أبوظبــي. فــي  األوســط”  الشــرق  فــي  االحتيــال 

ــرأس “منتــدى أبوظبــي الفنــي  اســتمرار الجهــاز فــي ت  >
توحيــد  بهــدف  والتدقيــق”  المحاســبة  لمعاييــر 
الجهــاز  بيــن  المحاســبية  المعاييــر  تفســيرات 
المحاســبة  مهنتــي  وممارســي  التدقيــق  وشــركات 

بالدولــة.  والتدقيــق 
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البيانات  التحقق من صحة  من  التمكن  بهدف  البرامج  من  عدد  بتطوير  الجهاز  قام 
المالية الموحدة لحكومة أبوظبي والبيانات المالية الصادرة عن الجهات الخاضعة، 
يتم  الخاضعة  الجهات  وموارد  أموال  وصرف  وتحصيل  إدارة  أن  من  والتحقق 
واللوائح  واألنظمة  بالقوانين  الجهات  هذه  والتزام  واقتصادية  وفعالية  بكفاءة 
وقواعد الحوكمة، وبهدف دعم مساءلة ومحاسبة الجهات الخاضعة حول مهامها 
الخبرات  تبادل  ودعم  المواطنة  الكوادر  وتأهيل  تدريب  إلى  إضافة  ومسؤولياتها، 

والممارسات الرائدة، وهي كما يلي:

8.1 التدقيق المتكامل
)التدقيق المالي، والتقرير حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، ومراجعة 

اإللتزام

 الفحص
المالي

 التدقيق
الداخلي

 التدقيق
المتكامل

تفاصيل برامج الجهاز 8
لعام 2019

ــر  ــق المتكامــل وفقــًا لمعايي يقــوم الجهــاز بالتدقي
التدقيــق الدوليــة )ISA( إلبــداء الــرأي حــول مــا إذا 
كانــت البيانــات الماليــة تعبــر بصــورة عادلــة مــن 
جميــع النواحــي الجوهريــة عــن األداء المالــي للجهــة 
الماليــة  البيانــات  إعــداد  إلطــار  وفقــًا  الخاضعــة 
يتضمــن    .)IFRS أو   IPSAS( بالجهــة  المطبــق 
تقريــر التدقيــق رأي الجهــاز بشــأن التــزام الجهــات 
أثــر  التــي  والتنظيميــة  القانونيــة  بالمتطلبــات 

مباشــر علــى صحــة البيانــات الماليــة. 

تتضمــن عمليــات التدقيــق المتكامــل إصــدار تقريــر 
فعاليــة  بشــأن  الجهــاز  رأي  يتضمــن  منفصــل 
أنظمــة الرقابــة الداخليــة مــن خــالل الحصــول علــى 

تأكيــد معقــول بشــأنها. 

كمــا تتضمــن عمليــات التدقيــق المتكامــل إصــدار 
بشــأن  الجهــاز  رأي  يتضمــن  منفصــل  تقريــر 
القانونيــة  الخاضعــة للمتطلبــات  الجهــة  امتثــال 

والتنظيميــة. 
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عناصر ومعايير التدقيق للفحص المالي
قــام الجهــاز بتطويــر 390 مقيــاس تدقيــق للفحــص المالــي موزعيــن علــى 21 معيــار ضمــن خمســة عناصــر 

رئيســية. وفيمــا يلــي عناصــر ومعاييــر التدقيــق للفحــص المالي:

8.2 الفحص المالي
يشــمل الفحــص المالــي قيــام الجهــاز بالتأكــد مــن التــزام الجهــة الخاضعــة بتعييــن مدقــق الحســابات 
وفقــًا لـــ “قواعــد تعييــن مدققــي الحســابات” الصــادرة عــن جهــاز أبوظبــي للمحاســبة وفحــص البيانــات 

الماليــة وأعمــال مدقــق الحســابات. 

اإلنجازات الرئيسية المتعلقة بالتدقيق المالي والتدقيق المتكامل لعام 2019:

< تدقيــق البيانــات الماليــة لحكومــة أبوظبي للســنة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 وفًقــا للمعاييــر 

الدولية.

< التدقيــق المتكامــل لـــ 5 جهــات خاضعــة )جهــاز 
لشــرطة  العامــة  القيــادة  لالســتثمار،  أبوظبــي 
دائــرة  االقتصاديــة،  التنميــة  دائــرة  أبوظبــي، 
للســنة  النقــل(  دائــرة  أبوظبــي،   - القضــاء 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 وفًقــا للمعاييــر 

الدوليــة.

< مراجعــة البيانــات الماليــة النصــف ســنوية لجهــاز 
أبوظبــي لالســتثمار ودائــرة التنميــة االقتصاديــة 

وفًقــا للمعاييــر الدوليــة.

< البــداء فــي مرحلــة التخطيــط بـــ 11 جهــة خاضعــة 
ضمــن التدقيــق المتكامــل للســنة المنتهيــة فــي 

31 ديســمبر 2019.
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تضمنت تقارير الفحص المالي 307 مالحظة تم 
تصنيفها كاآلتي: 

يقوم الجهاز بإصدار التقرير بعد االنتهاء من الفحص المالي ويتم إرساله إلى المسؤولين عن الحوكمة في 
الجهة الخاضعة ومدقق الحسابات التخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة والمتابعة. 

 تقرير فحص 
مالي

27

إجراء تصحيحي جوهري
مالحظة ذات تأثير جوهري مما يتطلب 

إجراء تصحيحي فوري.

إجراء تصحيحي محدود
 مالحظة تشير إلى وجود خطأ محدد 
والذي لو تم اكتشافه ومتابعته لنتج 

عنه تسويات محاسبية إجراء تصحيحي
مالحظة تشير إلى وجود قصور في عملية 

التدقيق مما يتطلب إجراء تصحيحي لتحسين 
عملية التدقيق.

تم تطوير مقاييس التدقيق للفحص المالي 
بناء على اآلتي:

< قواعد تعيين مدققي الحسابات الصادرة 
بموجب القانون رقم 14 لسنة 2008. 

قرار رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم 1   >
لسنة 2017 الصادر بموجب القانون رقم 14 

لسنة 2008. 
معايير التدقيق الدولية الصادرة عن االتحاد   >

الدولي للمحاسبين.  
معايير المحاسبة المستخدمة إلعداد البيانات   >

.)IPSAS أو IFRS( المالية

يتم تصنيف المالحظات الناتجة عن الفحص 
المالي وفقًا لآلتـي:

< إجراء تصحيحي جوهري: مالحظة ذات تأثير 
جوهري مما يتطلب إجراء تصحيحي فوري. 
إجراء تصحيحي: مالحظة تشير إلى وجود   >

قصور في عملية التدقيق مما يتطلب إجراء 
تصحيحي لتحسين عملية التدقيق. 

إجراء تصحيحي محدود: مالحظة تشير إلى   >
وجود خطأ محدد والذي لو تم اكتشافه 
ومتابعته لنتج عنه تسويات محاسبية.

 27 2019 بفحص  الجهاز خالل عام  قام 
تقرير تدقيق وعمل مدققي حسابات تم 
الخاضعة.  الجهات  قبل  من  تعيينهم 
وعمليات  المالية  البيانات  اختيار  تم 
وفقا  المالي  بالفحص  للقيام  التدقيق 
تم  التي  األولويات  تحديد  لمعايير 
الجهاز  قام  الجهاز.   قبل  من  وضعها 
الحسابات  مدققي  تقييم  على  بالتركيز 
الجهات  والتزام  الداخلية  الرقابة  لنظم 
ذات  واللوائح  بالقوانين  الخاضعة 
ومالئمة  اكتمال  على  باإلضافة  الصلة، 

تسجيل األصول وااليرادات بما يعكس 
األداء الفعلي. 

التزام  مدى  من  التحقق  تم  كما 
بموازناتها وبمتطلبات معايير  الجهات 
البيانات  إلعداد  الدولية  المحاسبة 
الجهات  تطبيق  ومتابعة  المالية 
مدققي  تعيين  “قواعد  لـ  الخاضعة 
القانون  بموجب  الصادرة  الحسابات” 

رقم 14 لسنة 2008. 
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الجهات  بالتزام  يتعلق  فيما  التحسين  فرص  أهم  إن 
األثر  ذات  والتعاميم  والقرارات  بالقوانين  الخاضعة 
البيانات المالية تضمنت تنفيذ الموازنة السنوية  على 
المعتمدة وعرض الموازنة ضمن البيانات المالية وفقًا 
لألنظمة والقوانين ذات الصلة، واالعتراف باألصول في 

البيانات المالية وفقًا للقرارات ذات الصلة، والتطبيق 
الصحيح لقواعد تعيين مدققي الحسابات، والمشاركة 
الفعالة ألعضاء فريق التدقيق من مواطني الدولة في 

كافة مراحل عملية التدقيق. 

الجهات  بالتزام  يتعلق  فيما  التحسين  فرص  أهم  إن 
الخاضعة بمعايير إعداد التقارير المالية تضمنت صحة 
األصول  قيمة  انخفاض  واختبار  اإليرادات،  تسجيل 
والمعالجات  الملموسة،  غير  واألصول  الملموسة 
الثابتة  المحاسبية لعقود اإليجار، واالعتراف باألصول 
المالية،  واألصول  االستثمارية  واألصول  والمشاريع 
في  المستخدمة  االفتراضات  وموضوعية  ودقة 
المالية  التسهيالت  استرداد  إمكانية  وتقييم  القياس، 
من  كمستحقة  المسجلة  المبالغ  وصحة  والقروض، 

حكومة أبوظبي، وإعداد البيانات المالية الموحدة.

بالتزام  يتعلق  فيما  التحسين  فرص  أهم  إن  كذلك، 
التواصل  تضمنت  التدقيق  بمعايير  الحسابات  مدقق 
االستمرارية  وتقييم  الحوكمة،  عن  المسؤولين  مع 
االفتراضات  صحة  من  والتأكد  الجهات،  لبعض 
الشريك  ومشاركة  اإليرادات،  واكتمال  المستخدمة، 
المستقل المسؤول عن تقييم جودة مهمة التدقيق، 
ومدى كفاية اعمال تدقيق نظم المعلومات، وإجراءات 
تقييم مخاطر االحتيال، وفحص أنظمة الرقابة الداخلية، 
بالقوانين  الخاضعة  الجهة  التزام  مدى  ومراجعة 

واللوائح ذات الصلة.  

أهم فرص التحسين فيما يتعلق بااللتزام بالقوانين 
والقرارات والتعاميم ذات األثر على البيانات المالية:

أهم فرص التحسين فيما يتعلق بااللتزام بمعايير 
إعداد التقارير المالية والتدقيق:
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8.3 مراجعة األداء
مراجعة ما إذا كانت الجهات الخاضعة أو عملياتها أو برامجها أو أنشطتها تعمل 
وفًقا لمبادئ االقتصاد والكفاءة والفعالية وما إذا كان هناك مجال للتحسين، حيث 
وتوصيات  جديدة  رؤى  أو  تحليالت  أو  معلومات  توفير  على  األداء  مراجعات  تعمل 

للتحسين حيثما كان ذلك مناسبًا.
يتم وضع معايير مناسبة لكل مراجعة أداء تختلف من مراجعة إلى أخرى، ويتم تصميم 
التدقيق وترتبط بمبادئ االقتصاد والكفاءة  هذه المعايير بحيث تتوافق مع أسئلة 

والفعالية.

وفــي بعــض هــذه المراجعــات يســعى الجهــاز إلــى تقييــم أداء برامــج خطــط إمــارة أبوظبــي للتأكــد مــن 
أن الجهــات المنســقة والمســاهمة بهــذه البرامــج تحقــق تقدمــًا ملموســَا نحــو األهــداف التــي تضمنتهــا 
خطــط الحكومــة، بمــا فــي ذلــك خطــة أبوظبــي علــى ســبيل المثــال.  وألجــل هــذا الغــرض، قــام الجهــاز 

بوضــع المنهجيــة التاليــة والتــي تتماشــي مــع الممارســات الرائــدة. 

يســعى الجهــاز مــن مراجعــة األداء إلــى التحقــق مــن كفــاءة وفعاليــة واقتصاديــة اســتخدام الجهــات 
الخاضعــة لمواردهــا )القيمــة مقابــل المــال(. 

عناصر مراجعة األداء

EFFECTIVENESS
تحقيق األهداف والنتائج المرجوة

إفتصاد
تقليل التكاليف

كفاءة
الحصول على أقصى استفادة 

من الموارد المتاحة

ءةفعالية
فا

ك

إقتصاد
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تعريف الهداف وتصميم البرامج
التأكد من انه تم تحديد عوامل نجاح الهدف

تقييم نتائج الهدف
تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف. 

تشخيص األداء
تقييم أداء تنفيذ البرامج التي تساهم في تحقيق الهدف. 

الرأي والتوصيات
إبداء  يتم  السابقة،  للمجاالت  الشامل  التقييم  إلى  استنادًا 
رأيًا حول ما إذا كانت البرامج في االتجاه الصحيح نحو تحقيق 

الهدف و/أو لديها  المرونة الكافية للتكيف مع التغيرات. 

الجهات التي شملتها مراجعات األداء 
خالل عام 2019

الجهة الخاضعةالقطاع
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانيةالشؤون الحكومية

مركز أبوظبيإلدارة النفايات )تدوير(الخدمات
شركة أبوظبي للخدمات الصحية )صحه(الصحة

حديقة الحيوانات بالعينالسياحة والثقافة
دار زايدتنمية المجتمع 

من  عدد   2019 عام  خالل  األداء  مراجعة  شملت 
العمليات واألنشطة التي تقوم بها الجهات الخاضعة 
باإلضافة إلى بعض برامج خطة إمارة أبوظبي، وذلك 
بهدف تقييم توافق عمليات وأنشطة هذه الجهات مع 
الممارسات الرائدة ومع األهداف الحكومية المتعلقة 

بموضوع المراجعة. 

 2019 األداء خالل عام  لمراجعة  تقارير   5 الجهاز  أصدر 
أهميتها  على  بناًء  اختيارها  تم  مجاالت  عدة  شملت 
بالنسبة لخطط الحكومة وأهمية الخدمات المتعلقة 

بها.
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تم تنفيذ مراجعة رقابة االلتزام وفقًا لمنهجية الجهاز والتي تم إعدادها بما يتماشى مع معايير رقابة 
االلتزام )ISSAI 4000(. تهدف هذه المنهجية إلى تحديد اإلطار التنظيمي الذي تقوم من خالله الجهة 

بتنفيذ المهام واالختصاصات المنوطة بها كما هو موضح بالشكل التالي:

8.4 مراجعة رقابة االلتزام
مراجعة مدى التزام الجهات الخاضعة بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها من 

خالل إطار شامل يتضمن األهداف األساسية التالية لمراجعة االلتزام:

تركيز
العمليات  على  التركز 
الرئيسية والتي لها تأثير 

على الكيان.

تكامل
تقديم تدقيق شامل من خالل 
مواءمة األدوار والمسؤوليات 
عملياتها  مع  للكيان  الموكلة 

الرئيسية.

تقييم وتحليل
االمتثال  وتحليل  تقييم 

للقوانين واللوائح.

استراتيجي
تحديد  من  الجهاز  تمكين 
مع  يتماشى  الذي  النطاق 
االستراتيجية  األهداف 

للكيان.

أهداف
تدقيق االمتثال

ل
ثا

مت
ال

ق ا
قي

تد

قوانين
قوانين إتحادية

قوانين محلية

اللوائح

قرارات المجلس التنفيذي.

اللوائح التنفيذية التي تحكم تشغيل الكيان.

قرارات رئيس الهيئة

السياسات
واالجراءات

السياسات

اإلجراءات

مواثيق اللجنة

العقود الموقعة من قبل الكياناتعقود
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كما تم تنفيذ 10 مهام مراجعة رقابة االلتزام بالقوانين واللوائح في الجهات الخاضعة التي توزعت 
على القطاعات المختلفة على النحو التالي:

1تنمية المجتمع

2البنية التحتية

التخطيط 
2االقتصادي

النقل 
1والمواصالت

الشؤون 
3الحكومية
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8.5 دعم المحاسبة
قام الجهاز بتطوير عدة برامج ضمن هذه المجموعة بهدف دعم المساءلة بالجهات 
وتأهيل  تدريب  إلى  إضافة  الشأن،  هذا  في  ومسئوليتهم  دورهم  ولتعزيز  الخاضعة 

الكوادر المواطنة ودعم تبادل الخبرات والممارسات الرائدة، وهي:

8.5.1 تقارير المحاسبة

8.5.2 الفحص الخاص 

8.5.2 المشورة 

8.5.2.1  التحقيق في المخالفات المالية

8.5.2.2 فحص المخالفات المالية

يقــوم الجهــاز بإعــداد ورفــع تقاريــر إلــى صاحــب الســمو ولــي العهــد عــن أعمــال الجهــاز، كمــا يقــوم الجهــاز بأيــة مهــام 
ومســؤوليات أخــرى يراها ســموه. 

ــه، كمــا  ــة أعمال ــاء تأدي ــة إليــه والمخالفــات التــي تتكشــف للجهــاز أثن يقــوم الجهــاز بالتحقيــق فــي البالغــات المحال
ــي قامــت الجهــات الخاضعــة بالتحقيــق فيهــا. يقــوم بفحــص المخالفــات الت

يقــدم الجهــاز المشــورة للجهــات الخاضعــة بنــاًء علــى طلبهــا وبعــد موافقــة رئيــس الجهــاز. يتــم إعــداد تقاريــر 
المشــورة وفقــا لممارســات تقديــم المشــورة المعمــول بهــا بالجهــاز وفــي ضــوء المعلومــات المقدمــة لــه مــن 

الجهــة الخاضعــة. 

قــام الجهــاز خــالل عــام 2019 بإصدار عددًا من التقارير 
الجهــاز،  بأعمــال  المتعلقــة  البرنامــج  هــذا  ضمــن 
والتــي كان مــن أبرزهــا التقاريــر التــي تــم تقديمهــا إلــى 

صاحــب الســمو ولــي العهــد )حفظــه هللا( ضمــن 
الماليــة  البيانــات  تدقيــق  كتقريــر  المجموعــة  هــذه 

لحكومــة أبوظبــي وتقريــر المحاســبة الســنوي.

1. المشــاركة فــي عضويــة لجــان التدقيــق لعــدد مــن 
الجهــات الحكوميــة.

للجهــات  المشــورة  تقديــم  فــي  االســتمرار   .2
الخاضعــة عنــد الطلــب لتطويــر أداء وحــدات التدقيــق 

لمســتخدمي  المســاندة  خدمــات  وتوفيــر  الداخلــي 
 )e-governance portal( نظــام الحوكمــة اإللكترونــي

لـــ 85 جهــة حكوميــة. 

المحالــة  البالغــات  فــي  بالتحقيــق  الجهــاز  يقــوم 
أثنــاء  للجهــاز  تتكشــف  التــي  والمخالفــات  إليــه 
أوجــه هــذه  بهــدف تحديــد  تأديــة أعمالــه، وذلــك 
المســؤولين  وتحديــد  وطبيعتهــا  المخالفــات 

ومحاســبتهم. عنهــا 

المخالفــات  هــذه  فــي  بالتحقيــق  الجهــاز  يقــوم 
الجهــة  تكليــف  يتــم  أو  مباشــرة،  بمعرفتــه 

الحــاالت.  بعــض  فــي  بذلــك  الخاضعــة 

ــون إنشــاء الجهــاز أن تقــوم الجهــات  يتطلــب قان
أيــة  اكتشــاف  فــور  الجهــاز  بإخطــار  الخاضعــة 
مخالفــة  عليــه  يترتــب  حــدث  وقــوع  أو  مخالفــة 
بإرســال  الجهــات  تلــك  تقــوم  أن  يتطلــب  كمــا 
االنتهــاء  بعــد  التحقيقــات  أوراق  عــن  نســخة 

منهــا مشــفوعة بمحاضرهــا وقــرارات التصــرف، 
وذلــك فــي مــدة أقصاهــا عشــرة أيــام مــن تاريــخ 
أوراق  بفحــص  بــدوره  الجهــاز  يقــوم  صدورهــا. 

المرســلة.   التحقيــق 
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8.5.2 المعرفة الفنية 

8.5.2.1  تأهيل مدققين إماراتيين

قــام الجهــاز بتطبيــق  أربعــة برامــج ثانويــة ضمــن هــذه 
المجموعــة تمكنــه مــن تحقيــق أحــد أهــم أهدافــه وهــو 
تدريــب وتأهيــل الكــوادر المواطنــة ودعــم تبــادل الخبــرات 

والممارســات الرائــدة:

1. تأهيل مدققين إماراتيين

2. األبحاث ومشاركة المعرفة

3. التمثيل المحلي والدولي

4. المؤتمرات وورش العمل

1. التوســع فــي الــدور الخارجــي لمركــز أداء للمعرفــة 
لشــهادات  تدريــب  برنامــج   24 إطــالق  خــالل  مــن 
مهنيــة متخصصــة اســتفاد منهــا 258 متدرًبــا مــن 

60 جهــة خاضعــة.  

2. االســتمرار فــي متابعــة ومراقبــة نواتــج برنامــج 
تطويــر المدققيــن وتقديم برامــج تدريبية متخصصة 
اإلماراتييــن  المدققيــن  وتأهيــل  تدريــب  بهــدف 
ومســاعدتهم علــى اكتســاب المعرفــة والمهــارات 

المهنيــة.   لنجاحهــم ودفــع مســيرتهم  الالزمــة 

يعمــل الجهــاز علــى تطويــر برامــج تدريبيــة متخصصــة 
بهــدف المســاهمة فــي تدريــب وتأهيــل المدققيــن 
المعرفــة  اكتســاب  علــى  ومســاعدتهم  اإلماراتييــن 
مســيرتهم  ودفــع  لنجاحهــم  الالزمــة  والمهــارات 
المهنيــة، حيــث تــم وضــع برنامــج تطويــر المدققيــن 
الفرصــة  الجــدد  اإلماراتييــن  للخريجيــن  يقــدم  الــذي 
األســرع واألشــمل للتطــور المهنــي واالنتقــال مــن 
منصــب مســاعد مدقــق إلــى منصــب مديــر مدققيــن.

برامــج  البرنامــج  بهــذا  للملتحقيــن  الجهــاز  يقــدم 
القانونييــن  المحاســبين  اختبــار  الجتيــاز  تأهيليــة 

قانونــي  محاســب  ومؤهــل   ،)CPA( المعتمديــن 
الداخلييــن  المدققيــن  واختبــار   ،)ACCA( معتمــد 

 .)CIA( المعتمديــن 

ويقــوم الجهــاز بتقديــم برامــج تدريــب بشــكل ســنوي 
للطــالب الجامعييــن الذيــن يســعون للحصــول علــى 
العلــوم  أو  األعمــال  إدارة  أو  المحاســبة  فــي  إجــازة 
توســيع  علــى  الماليــة لمســاعدتهم  أو  االقتصاديــة 
خبراتهــم وتعزيــز مداركهــم فــي مجــال العمــل وتعزيــز 
فهمهــم للمهنــة والــدور الــذي ســيؤدونه كمدققيــن.  

8.5.4.2 األبحاث ومشاركة المعرفة

1. وحدة األبحاث والمعرفة: 

أســس الجهــاز هــذا البرنامــج بهــدف نشــر الوعــي حــول 
أفضــل الممارســات المطبقــة فــي القطــاع الحكومــي 
ــروة مــن المعرفــة  ــر ث وعلــى المســتوى الدولــي وتوفي
األداء  تطويــر  فــي  تســاهم  التــي  المحليــة  والمــوارد 

الحكومــي.  

وقــد قــام الجهــاز بإطــالق مبــادرات عــدة فــي مجــال 
األبحــاث ومشــاركة المعرفــة مثــل: 

أســس الجهــاز وحــدة داخليــة لألبحــاث والمعرفــة فــي 
عــام 2009 بهــدف تطويــر وتصنيــف ونشــر المعرفــة 
النواحــي التشــغيلية  بطــرق أكثــر فعاليــة فــي كافــة 

فــي  المســاهمة  إلــى  باإلضافــة  للجهــاز  التابعــة 
دعــم االحتياجــات والقــدرات المعرفيــة والبحثيــة فــي 

الخاضعــة.  الجهــات 

2. مكتب معايير المحاسبة والتدقيق: 
أســس الجهــاز مكتــب معاييــر المحاســبة والتدقيــق 
كل  الكترونيــة  مجلــة  بإصــدار  يقــوم  والــذي   )AASD(
شــهرين تتنــاول الموضوعــات الخاصــة بالمحاســبة 
والتدقيــق، وتتضمــن تحديثــات حــول المعاييــر الدوليــة 
إلعــداد التقاريــر الماليــة )IFRS( ومعاييــر المحاســبة 
الدوليــة فــي القطــاع العــام )IPSAS(، باإلضافــة إلــى 

مقــال فنــي متخصــص.  تعنــي أوراق العمــل الفنيــة 
التــي تصــدر عــن مكتــب معاييــر المحاســبة والتدقيــق 
المتعلقــة  المحاســبية  باألمــور  األول  المقــام  فــي 
بإعــداد البيانــات الماليــة للجهــات الخاضعــة، وتســاعد 
المعاييــر  تفســير  فــي  التناقضــات  مــن  الحــد  فــي 

الحاليــة.  المحاســبية 
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3. بوابة المعرفة: 

4. أدلة الممارسات:

8.5.4.3 التمثيل المحلي والدولي

8.5.4.4 المؤتمرات وورش العمل

8.5.4.5 منتدى أبوظبي الفني لمعايير المحاسبة والتدقيق:

يحــرص الجهــاز علــى المســاهمة الفعالــة فــي جوانــب 
المحاســبة  بمجــاالت  المتعلقــة  واإلشــراف  التنظيــم 
فــي  عضويــات  علــى  الحصــول  خــالل  مــن  والتدقيــق 
ومعنيــة  متخصصــة  وعالميــة  محليــة  مؤسســات 
فــي  واللوائــح  واألنظمــة  القوانيــن  وتحســين  بوضــع 

المجــاالت.   هــذه 

تنضــم  األوســط  الشــرق  فــي  أول جهــة  الجهــاز  يعــد 
التدقيــق  لمنظمــي  الدولــي  المنتــدى  لعضويــة 

اداراتــه  مجلــس  لعضويــة  انتخابــه  وتــم  المســتقلين 
والماليــة.  التدقيــق  ولجنــة 

ورشــة  عمــل  مجموعــة  فــي  عضــًوا  الجهــاز  أن  كمــا 
التفتيــش التابعــة للمنتــدى الدولــي لمنظمــي التدقيــق 
المعنيــة  العمــل  فرقــة  فــي  وعضــًوا  المســتقلين، 
التدقيــق  بتســويق  الصلــة  ذات  الدوليــة  بالتنميــة 

 .)IRDAM (

العمــل  وورش  والمؤتمــرات  المنتديــات  تنظيــم 
تتعلــق  التــي  الموضوعــات  حــول  الخاضعــة  للجهــات 

خبراتــه.  نطــاق  ضمــن  وتقــع  الجهــاز  بأعمــال 

يضــم هــذا المنتــدى خبــراء مهنــة التدقيــق مــن مكاتــب 
يتــم  حيــث  الدولــة  فــي  المتواجــدة  العالميــة  التدقيــق 
مناقشــة التحديــات الحاليــة والمســتقبلية المتعلقــة 
تفســير  توحيــد  بهــدف  المحاســبية  بالمعالجــات 

معاييــر المحاســبة وبنــاء قاعــدة موحــدة للتفســيرات 
المتعلقــة بهــذه المعاييــر محليــًا وتوحيــد المعالجــات 
ــر  ــذي مــن شــأنه تحســين جــودة التقاري المحاســبية وال

الماليــة والقــدرة علــى إجــراء المقارنــات بينهــا.

المعرفــة  بوابــة  الجهــاز  أطلــق   2010 عــام  فــي 
وســيلة  خلــق  بهــدف   )e-maarifa( اإللكترونيــة 
والجهــات  الحكومــة  فــي  المعرفــة  لتبــادل 

الحكوميــة حيــث يتبــادل المشــاركين الخبــرات ويتــم 
كافــة  فــي  فعاليــة  أكثــر  بشــكل  المعرفــة  نشــر 

المتشــابهة.  التشــغيلية  اإلدارات 

الممارســات  أفضــل  عــن  بالبحــث  الجهــاز  يقــوم 
المتبعــة عالميــًا وتجميعهــا فــي أدلــة للممارســات 

الخاضعــة  الجهــات  قبــل  مــن  الســتخدامها 
العــام.   والقطــاع 

1. إصــدار عــدد مــن أوراق العمــل الفنيــة المتعلقــة 
بمعالجــة األمــور المحاســبية. 

مــع  المقارنــات  مــن  وعــدد  بحــث  أوراق  إصــدار   .2
االســتقصائية.  والدراســات  العالميــة  الممارســات 

1. عضويــة الجهــاز بمجلــس إدارة المنتــدى الدولــي 
لمنظمــي التدقيــق المســتقلين )IFIAR( والمشــاركة 
ولجنــة  اإلدارة  )مجلــس  الدوريــة  اجتماعاتــه  فــي 
التدقيــق والماليــة  واالجتمــاع الســنوي وورش عمــل 

المنتــدى(.   

االحتيــال  محققــي  جمعيــة  مــع  التعــاون   .2
)ACFE( الســتضافة فعاليــات مؤتمــر  المعتمديــن 
أبوظبــي  بالشــرق األوســط فــي  مكافحــة االحتيــال 

  .2019 فــي 

جهاز أبوظبي للمحاسبة
تقرير المحاسبة 2019 46



__
أهم مالمح خطة الجهاز لعام 2020 

تنفيذ مبادرات الجهاز الجديدة المتعلقة   .1
للقطاعــات،  وفقــا  الجهــاز  بهيكلــة 
والتحــول بالثقافــة المؤسســية مــن أجــل 
المواءمــة بشــكل أفضــل مــع األهــداف 

أبوظبــي. لحكومــة  االســتراتيجية 

الموحــدة  الماليــة  البيانــات  2. تدقيــق 
أبوظبــي.  لحكومــة 

الدوائــر  مــن  لعــدد  المتكامــل  3. التدقيــق 
الخاضعــة. والجهــات 

ذات  والخدمــات  المالــي  التأكيــد   .4
الماليــة  البيانــات  وفحــص  العالقــة 
الخاضعــة  الجهــات  مــن  لمجموعــة 
وتقييــم مــدى التزامهــا بموازنتهــا والتأكــد 
مــن إعــداد التقاريــر الماليــة بمــا يتفــق مــع 

الدوليــة.   المعاييــر 

بالقوانيــن  االلتــزام  مراجعــة   .5
الجهــات  مــن  عــدد  فــي  واللوائــح 

 . ضعــة لخا ا

البرامــج  لبعــض  األداء  مراجعــة   .6
والخدمــات التــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل 

الخاضعــة.   الجهــات 

الجهــاز  إلــى  المحالــة  البالغــات  7. فحــص 
الخــاص.  الفحــص  تقاريــر  وإصــدار 

تدريبيــة  دورات  تقديــم  مواصلــة   .8
الخاضعــة.   للجهــات 

مواصلــة تطويــر القــدرات الفنيــة   .9
التدقيــق  مجالــي  فــي  الدولــة  لمواطنــي 

 . ســبة لمحا ا و

جهاز أبوظبي للمحاسبة
47تقرير المحاسبة 2019


